
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palácio FITNESS BREAK - 4 noites  
No Palácio Estoril Wellness Center irá encontrar uma grande variedade de aulas em grupo Fitness, um Ginásio 

equipado de 200m2 com a permanente supervisão de um personal trainer, 4 estúdios e 2 piscinas distintas para aulas 

de Hidro ou simplesmente para relaxar. O nosso objectivo é ajudá-lo a ganhar força e melhorar a sua resistência 

através da nossa filosofia de treino funcional.  

 
O Programa FITNESS BREAK inclui:  

 
-4 noites de estadia num quarto duplo superior Superior 

-Pequeno almoço diário no Restaurante, 

-Acesso à Piscina Dinâmica do Banyan Tree Spa Estoril - Circuito HidroBanyan: Hammam, sauna, jacuzzi, banho 

turco, hidromassagem, jactos, duches sensações 

-Acesso ao Ginásio com supervisão de personal trainer 

 

Programa Palácio Fitness Break, por pessoa: 

-Uma avaliação da condição física com Personal trainer e aconselhamento: Esta avaliação irá permitir que o PT o conheça 

melhor e identifique os objetivos pessoais de forma a responder às necessidades físicas específicas. Durante esta avaliação inicial, 
um personal trainer irá trabalhar de forma a ter uma noção geral das suas capacidades de movimento para estabelecer seu ponto 
de partida. Esta é uma avaliação abrangente ao nível de condicionamento físico atual e um ótimo primeiro passo para todos os 
níveis de atletas. 

 
-Duas sessões de Treino Personalizado no Ginásio: adaptado às necessidades e objectivos individuais. 

 

-Uma massagem Banyan Tree Spa Deep Tissue (60-min): Uma massagem de média a forte pressão utilizando movimentos 

profundos para uma melhor recuperação da tensão muscular.  
 

01/01 a 30/04    01/05 a 30/06   01/07 a 30/09 

Preços 2019:   01/11 a 31/12    01/10 a 31/10 

Preço por Pessoa em quarto DUPLO Superior  € 940            € 1.048     € 1.156 

Preço por Pessoa em quarto INDIVIDUAL Superior € 1.264                    € 1.480     € 1.696 
 
 

Os valores apresentados são por pessoa em EURO e incluem IVA. Tratamentos do programa sujeitos a disponibilidade. Todas as actividades devem ser reservadas 

com um mínimo de 7 dias antes da data de chegada. O Hotel reserva-se ao direito de cancelar/alterar o programa sem aviso prévio. Termos & Condições aplicam-se. 


